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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

У статті розглянуто сучасний стан органічного сільського господарства. Розкрито позитивні аспекти виробництва 

органічної продукції для екологічного та соціально-економічного розвитку України. Проаналізовано динаміку земель, що 

призначені для ведення органічного сільського господарства, а також виявлено позитивні тенденції щодо їх зростання. 

Спрогнозовано зростання площ органічних сільськогосподарських угідь протягом 2019-2021 років. Оцінено ступінь 

розвитку органічного ринку в Україні відносно зростання кількості операторів на ньому. Визначено основні показники 

споживчого ринку органічної продукції в Україні та з’ясовано основні причини та проблеми, які зумовлюють його 

повільний розвиток. Запропоновано основні перспективні напрями вдосконалення контролю та регулювання органічного 

ринку, а також виявлено основні заходи, що вживає держава задля підтримки виробників органічної продукції.  
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Постановка проблеми. Сьогодні агропро-

мисловий комплекс є чи не одним із найважли-

віших секторів економіки, який здатен забезпе-

чити продовольчу та економічну безпеку будь-

якої з країн світу. В умовах постійного розвитку 

суспільства з’являється і потреба постійного 

його вдосконалення. Однією з основних тенден-

цій наразі є ведення органічного сільського гос-

подарства.  Саме воно здатне усунути проблеми, 

які виникають при постійно зростаючій інтен-

сифікації сільського господарства, адже сьогод-

ні значний відсоток сільськогосподарської про-

дукції містить такі шкідливі для здоров’я людей 

речовини як генетично модифіковані організми, 

пестициди, гормони та антибіотики тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми розвитку органічного виробництва в 

Україні досліджували такі вітчизняні вчені як О. 

В. Трофімцева, І. А. Брижань, Н. П. Новак, О. П. 

Настевич, але попри велику кількість публі-

кацій все ще дискусійними залишаються пи-

тання щодо перспектив розвитку вітчизняного 

ринку органічної продукції.  

Мета статті. Аналіз динаміки органічного 

сільського господарства в Україні та 

визначення перспективних напрямів розвитку 

ринку органічної продукції. 

Основні результати дослідження.  Відповідно 

до визначення Продовольчої та сільськогоспо-

дарської організації ООН (FAO) органічне вироб-

ництво – це цілісна система господарювання та 

виробництва харчових продуктів, яка поєднує в 

собі найкращі практики з огляду на збереження 

довкілля, рівень біологічного різноманіття, збере-

ження природних ресурсів, застосування високих 

стандартів належного утримання тварин та метод 

виробництва, який відповідає певним вимогам до 

продуктів, виготовлених з використанням 

речовин та процесів природного походження [1].  

Ринок органічної продукції в Україні лише 

починає формуватися, проте в останні роки 

спостерігається стрімке його зростання, яке 

пояснюється прагненням людей до споживання 

продукції високої якості. Вдале використання 

наявних ресурсів та інституційне забезпечення 

дозволить нашій державі скористатися усіма 

перевагами органічної продукції (табл. 1). 

Варто зазначити, що визначальним фактором 

розвитку органічного виробництва в Україні є 

великі запаси земель сільськогосподарського 

призначення. Саме це може забезпечити 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції 

як на власних, так і на зарубіжних ринках. 

Аналізуючи дані Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН, можна 

спостерігати стабільну тенденцію до зростання 

площ, які призначені для органічного сільського 

господарства (рис. 1).  

Так, наприклад, у 2001 році їх загальна 

площа в Україні становила 164,5 тис. га, то вже 

у 2017 році вона дорівнювала 421,5 тис. га., з 

них 45,4 % зайняті під вирощуванням зернових, 

понад 18 % займали олійні й ще 5,3 % бобові, 

овочі – 1,6 % та фрукти – 0,7 % [3].  
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Екологічні Соціальні Економічні 

Збереження стану та 

відновлення родючості 

українських 

чорноземів 

Підвищення якості продуктів 

харчування 

Розширення ринків збуту за рахунок 

гармонізації вітчизняних та 

європейських стандартів виробництва 

органічної продукції 

Зниження забруднення 

поверхневих та 

підземних вод 

Покращення стандартів 

виробництва вітчизняної 

продукції 

Можливість зміни структури 

експорту у бік готової продукції 

Збереження природних 

ресурсів 

Підвищення працездатності 

населення 

Заповнення ринку органічної 

продукції вітчизняними товарами 

Зниження 

пестицидного 

навантаження на 

ґрунти 

Зменшення кількості 

захворювань, спричинених 

низькою якістю продуктів 

харчування 

Ефективність сільського 

господарства 

 

Забезпечення створення 

робочих місць у сільській 

місцевості 

Залучення інвестицій у нові 

технології ведення сільського 

господарства 

 

Розвиток малого та середнього 

бізнесу 

Зростання чисельності зайнятого 

населення в сільській місцевості 

Таблиця 1 Переваги розвитку органічного виробництва в Україні 

Джерело: розроблено авторами на основі [2] 

 
Рис. 1. Динаміка та прогноз площ органічного сільського господарства в Україні на 1999-2021 рр. 

Джерело: складено та розраховано авторами на основі [3; 4]  

 

Якщо спрогнозувати значення даного 

показника на 2018-2021 рр. (рис. 1), то можна 

побачити, що зростаюча тенденція 

зберігатиметься і надалі. Щоправда, у 2018 році 

площі органічних земель зменшаться, порівняно 

з 2017 роком на 12,2 тис. га у зв’язку із 

вдосконаленням контролю за стандартизацією 

органічних виробників. Проте вже з 2019 року 

показник перевищить попереднє значення та 

становитиме 423,4 тис. га, свого ж максимального 

значення він набуде у 2021 році (451,6 тис. га).  

Щодо чисельності виробників органічної 

продукції, то варто сказати, що вона зростає з 

кожним роком. Наприклад, якщо у 2002 році в 
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Україні налічувалося всього 31 підприємство, 

то вже через 5 років їх кількість зросла майже в 

три рази (92 одиниці). Станом на початок 2017 

року в Україні було сертифіковано 426 опера-

торів органічного ринку, з них 375 були вироб-

никами органічної продукції. Більшість україн-

ських органічних господарств розташовані у 

Київській, Одеській, Херсонській, Харківській, 

Житомирській та Львівській областях [3].  

Споживчий ринок органічних продуктів в 

Україні у 2017 році склав 29,4 млн євро, а 

споживання на душу населення – 0,68 євро (для 

порівняння: пересічний європеєць витрачає на 

органічні продукти 40,8 євро в рік, а мешканець 

ЄС – 60,5 євро). Щодо експортної діяльності 

України в цій сфері, то можна сказати, що вона 

принаймні в 2 рази переважає торгівлю на 

внутрішньому ринку. Це пояснюється 

дороговизною органічної продукції. Так, 

наприклад у країнах ЄС націнка на органічні 

продукти складає 15–50 %, у США — близько 

30 % [5, c. 52]. В Україні ж націнка на органічну 

продукцію становить 120-275%. Аналізуючи 

співвідношення роздрібних цін на традиційну 

та органічну продукцію в Україні (табл. 2), 

бачимо значно вищий рівень цін на органічну 

продукцію, що дає право говорити про більшу 

величину обігових коштів під час виробництва 

органічної продукції над традиційною [6, c. 

205]. Ціна на хліб, вироблений з органічних 

компонентів перевищує традиційний більш ніж 

у 2 рази. Що стосується деяких продуктів 

«борщового набору» (картопля, морква, цибуля 

тощо), то відсоткове співвідношення між 

цінами є менш значним. Найбільшою є різниця 

у цінах на органічні та звичайні яблука – 275%. 

Усе це робить екологічно чисті продукти 

недоступними для пересічного громадянина. 

Причиною високої ціни на органічну 

продукцію в Україні є велика вартість 

сертифікації, низька конкуренція та недостатня 

наповненість ринку. 

№ 

п/п 

Назва товару, одиниця 

виміру 

Ціна на 

органічний 

товар, грн 

Ціна на 

традиційний 

товар, грн 

Співвідношення цін, 

% 

1 Хліб, 1 шт. 25 12 208,3 

2 Молоко, 1 л 30 25 120,0 

3 Яйця, 1 десяток 44 29 151,7 

4 Масло, 200 г 75 29 258,6 

5 М’ясо куряче, 1 тушка 180 94 191,5 

6 М’ясо свиняче, ошийок 252 131 192,4 

7 Картопля, 1 кг 17 7 242,9 

8 Морква, 1 кг 26 19 136,8 

9 Цибуля, 1 кг 26 15 173,3 

10 Яблука, 1 кг 33 12 275,0 

Таблиця 2 Співвідношення роздрібних цін на традиційну та органічну продукцію в Україні, 

станом на листопад 2018 року 

Джерело: складено та розраховано авторами на основі [7; 8] 

 

Також вагомою проблемою є превалювання 

сировини у структурі експорту органічної про-

дукції над готовими товарами. За даними провід-

ного органу з сертифікації, Organic Standard, в 

2017 році в експорті превалювали: кукурудза, 

пшениця, соя, ячмінь, соняшник, просо, ріпак, 

чорниця, овес, просо, яблука (свіжі), гречка, гір-

чиця, фруктові бузини, насіння гарбуза, березо-

вий сік, льон, пластівці, жито, обліпихова, ожина, 

шипшина, коріандр, горох, суниця, журавлина, 

концентрат яблучного соку, тверда пшенична 

мука, ромашка (сушена), конопля, малина та 

соняшникова олія [9]. 

Процес розвитку органічного виробництва в 

Україні пов'язаний з існуванням наступних 

проблем: існування складної, тривалої та доро-

гої процедури сертифікації виробників; недос-

татня обізнаність у сфері органічного землероб-

ства; недостатність знань щодо біотехнологій 

боротьби зі шкідниками; недосконалість зако-

нодавчої та нормативної бази; відсутність дер-

жавної стратегії й програми підтримки розвит-

ку органічного виробництва; нерозвиненість 

наукових досліджень органічного виробництва 

в Україні; інноваційна пасивність більшості 

виробників та управлінських структур [10]. 
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З огляду на сказане, найбільш 

перспективними напрямами розвитку 

органічного сільського господарства в Україні є: 

– популяризація здорового способу життя в 

Україні; 

– забезпечення зростання попиту на органі-

чну продукцію внаслідок формування довіри спо-

живачів до сертифікованої органічної продукції; 

– широке використання регіональних 

особливостей (місцевих традицій, інновацій, 

створення нових продуктів, вирощування 

місцевих видів рослин та розведення тварин); 

– забезпечення громадської підтримки 

(зацікавленість неурядових, громадських та 

галузевих організацій та асоціацій); 

– забезпечення органічного виробництва 

прямою фінансовою підтримкою та створення 

системи непрямої підтримки шляхом надання 

пільг, преференцій та дотацій з боку держави; 

– більш широке застосування вітчизняного 

та іноземного досвіду ведення органічного 

виробництва та просування органічної 

продукції на ринок [11].  

Варто зазначити, що наразі у сфері 

вдосконалення нормативно-правової бази та 

інституційного забезпечення функціонування 

органічного ринку в Україні приймаються 

певні заходи. У 2015 році розвиток органічного 

ринку вперше став одним з пріоритетних 

напрямків розвитку АПК України. Це 

положення було включено в Єдину комплексну 

стратегію розвитку сільського господарства та 

сільських територій на 2015-2020 роки [12]. 

З метою стимулювання розвитку органічного 

виробництва постановою Кабінету Міністрів 

України від 08 вересня 2016 року № 609 було 

внесено зміни до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надан-

ня підтримки фермерським господарствам, зат-

вердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1102, та 

передбачено, що фінансова підтримка надається 

фермерським господарствам на конкурсних заса-

дах на поворотній основі у розмірі, що не переви-

щує 500 тис. гривень, для проведення оцінки від-

повідності виробництва органічної продукції (си-

ровини) із забезпеченням виконання зобов'язання 

щодо повернення бюджетних коштів [3]. 

Крім того, у 2017 році було 

створено Громадську спілку «Український 

Органічний Кластер», метою якої є 

забезпечення консультування з питань 

органічного виробництва, агрономії, 

сертифікації, експорту, просування продукції, 

бізнес-планування та агростартапи, участі у 

профільних виставках, представлення інтересів 

компаній на внутрішньому та зовнішньому 

ринку, експертні оцінки можливостей для 

започаткування власної справи в органічній 

сфері, підтримка на всіх етапах діяльності 

новостворених органічних підприємств [13]. 

У липні 2018 року Президент України підпи-

сав Закон «Про основні засади та вимоги до 

органічного виробництва, обороту і маркуван-

ня органічної продукції», який буде введено в 

дію з 2 серпня 2019 р. Закон встановлює прави-

ла виробництва органічної продукції. Виробни-

ків зобов'язали декларувати всі свої дії стосов-

но органічної продукції, розділяти виготовлен-

ня органічної і неорганічної продукції, а також 

щорічно проходити сертифікацію. Відповідно 

до Закону буде створено Державні реєстри 

операторів і органів сертифікації у сфері 

органічного виробництва, обігу та маркування 

органічної продукції та Державний реєстр 

органічного насіння і садівного матеріалу [14]. 

Висновки та пропозиції. Динаміка ринку 

органічної продукції в Україні свідчить про те, 

що вона досягла значного його розвитку, та має 

суттєві переваги у порівнянні з європейськими 

країнами, маючи велику кількість природних 

ресурсів, проте повністю не використовує свій 

виробничий потенціал. Це зумовлено перш за 

все відсутністю державної підтримки 

діяльності суб’єктів господарювання, 

недостатньо розвиненою законодавчою базою 

тощо. Тому доцільним було б використання 

зарубіжного досвіду. Зокрема, створення 

громадських об’єднань чи виробничих 

асоціацій, які б надавали консультації з 

приводу ведення органічного сільського 

господарства та знижувало ризики банкрутства 

на ранніх стадіях розвитку фермерських 

господарств. Варто активно застосовувати 

систему державної підтримки та пільгового 

оподаткування виробників.   
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Гонта Д.С.,  Опалько В.В., 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УКРАИНЕ 

В статье рассмотрено современное состояние органического сельского хозяйства. Описаны положительные 

аспекты производства органической продукции для экологического и социально-экономического развития Украины. 

Проанализирована динамика земель, предназначенных для ведения органического сельского хозяйства, а также 

выявлены положительные тенденции их роста. Спрогнозировано рост площадей органических сельскохозяйственных 

угодий в течении 2019-2021 годов. Оценена степень развития органического рынка в Украине относительно роста 

количества операторов на нём. Определены основные показатели потребительского рынка органической продукции 

в Украине и выяснены основные причины и проблемы, которые обусловливают его медленное развитие. Предложены 

основные перспективные направления совершенствования контроля и регулирования органического рынка, а также 

выявлены основные мероприятия, принимаемые государством для поддержки производителей органической 

продукции. 

Ключевые слова: органическая продукция, сельское хозяйство, рынок органической продукции, экспорт, органические 

операторы. 

 

Honta D., Opalko V.  

PROSPECTS OF ORGANIC PRODUCTION IN UKRAINE 

The article reviewed the current state of organic agriculture. The positive aspects of the production of organic products for the 

ecological and socio-economic development of Ukraine are described. The dynamics of lands, which are intended for 

conducting organic agriculture, is analyzed, as well as positive tendencies towards their growth are revealed. The growth of 

areas of organic agricultural land for the period 2019-2021 is projected. The degree of development of the organic market in 

Ukraine was assessed in relation to the growth of the number of operators on it. The basic indices of the consumer market of 

organic products in Ukraine were determined and the main causes and problems, which predetermined its slow development, 

were determined. The main prospective directions for improving the control and regulation of the organic market are proposed, 

as well as the main measures taken by the state to support producers of organic products. 

Key words: organic products, organic agriculture, organic products market, exports, organic operators. 
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